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Beste Amigos,
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Men werkt nu met drie groepen, één ‘s
morgens en twee groepen ‘s middags. In
totaal 67 kinderen . Kleuters in de leeftijd
van 2 tot 6 jaar, die gedegen onderwijs en
liefdevolle begeleiding krijgen. De wijk is
nog steeds groeiende.

Na een jaar van bouwwerkzaamheden bij
drie projecten (Mangueira in Recife,
Catingueira in Campina Grande en de
Eco-Oca in Olinda) zijn we nu lekker aan
de gang. Laat ik er in het kort iets over
vertellen.
Centro de Acolhimento da Criança e
Adolescente, Catingueira, Campina
Grande
Vorige week zijn we twee dagen in
Campina Grande geweest. Het project
van kinderopvang in de wijk Catingueira
ziet er prima uit. We moesten zelfs even
zoeken naar de ingang. Een nieuwe
gevel met een fraaie poort. Mooi
betegeld. De zaaltjes ook. Vrolijk getinte
nieuwe tafels en stoelen voor de
kinderen.
En wat ons natuurlijk het meeste
verheugt was om te zien hoeveel
kinderen met plezier gebruik maken van
deze ruimtes.

Campina Grande ligt als het ware op een
kruispunt van verschillende klimaatzones.
Catingueira ligt aan de kant van de stad
waar een streek van droogte begint en
waar de grond daarom goedkoper is.
Grote nieuwbouwwijken met goedkope
woningen voor arme mensen
vermenigvuldigen zich daar.

De fijne binnenruimte van de crèche
Junifeesten in de crèche
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Tijdens de regering van Lula en Dilma
was er een speciaal woningbouwproject,
“Minha Casa, Minha Vida”, voor mensen
met een inkomen tussen de twee en vijf
minimuminkomens (het minimuminkomen
is ongeveer 220 Euros).
Drie miljoen woningen zijn er in die
periode (2002-2014) gebouwd in Brazilië.
In de jaren ’80 hebben wij aan die kant
van de stad gewerkt met het opzetten van
kerkelijke basisgemeenschappen.
In 1985 hebben we samen met de
mensen in de wijk in “mutirão”, d.w.z. met
vrijwilligers en op de vrije zondag, een
gemeenschapsruimte gebouwd die ook
als kapel dienst deed. Een simpel
gebouw.
Samen dansen tijdens de junifeesten

Mangueira, het gehandicaptenproject

Elza voor de kerk in Catingueira

Het was leuk om te zien hoe die
eenvoudige zaal gedurende de jaren is
uitgegroeid tot een kerkje met toren en al,
die nu voor de zoveelste keer groter en
mooier gemaakt wordt.
Een echte kerk, de gemeenschap is zelfs
parochie geworden, met achter het
kerkgebouw een fraaie zaal voor
bijeenkomsten met kantine en toiletten.
Er zit leven in!

Ook hier is alles zo goed als klaar. Het
woonhuis is in orde en heeft zijn
bestemming gekregen. De grote zaal
ernaast is klaar, betegeld, geschilderd en
met verlichting. In de keuken en toiletten
moeten we nog wat details afwerken om
de ruimtes ook te kunnen verhuren voor
feestelijke bijeenkomsten. Bedoeling is
het project financieel autonoom te maken.
Mariângela en Lora kampen op het
moment helaas met
gezondheidsproblemen, zodat zij zich niet
volop aan het werk aan de basis kunnen
wijden. We hopen dat zij gauw wat
opknappen. Mensen worden hier sneller
“oud en versleten” dan in Nederland. Het
project blijft noodzakelijk. Vooral ook nu
de regering Bolsonaro het openbare
pensioenstelsel wil afschaffen en de
uitkeringen aan invaliden wil halveren.
De Eco-Oca
De waterleiding is aangelegd. Op het dak
een waterreservoir van 500 liter en onder
de vloer een reservoir van 10.000 liter.
Ook hebben we een ecologische beerput
aangelegd, die het grondwater niet
besmet. Een gat van twee meter diep,
anderhalf bij twee meter groot, waterdicht
gemetseld met erin een twaalftal

autobanden waarin de afvoer van de
riolering uitloopt. Op die banden is een
laag puin gestort, daarbovenop een laag
kiezelstenen, dan een laag houtskool en
tot slot een laag vruchtbare grond. De
wateroverloop stijgt door deze lagen en
wordt gefilterd. Bovenop de beerput
hebben we bananenbomen geplant. Het
project heet Nossa Eco-Oca. Onze ecohut. Dat gemeenschappelijke aspect, dat
dit initiatief iets van ons, van de mensen
uit de wijk is, dat begint nu vorm te
krijgen. Tot voor kort was er alleen de
capoeira.

Dinsdagavond vergadering in de eco-oca

De lap grond van zo’n 25 bij 100 meter
waar de eco-oca op staat hebben we min
of meer ontgonnen en klaargemaakt voor
agro-ecologisch gebruik.

Capoeirales in de eco-oca

Met professor Caica van de capoeira

Laatst hebben jongelui de ruimte gebruikt
om een soort streetdancing te oefenen.
We hebben al een filmavond gehad.
Verder bijeenkomsten van mensen uit de
wijk over de sociale en politieke
conjunctuur. Iedere tweede dinsdag van
de maand hebben we een “roda de
diálogo”, een gesprek in de kring.

De bedden zijn aangelegd door de
mannen. Het staat allemaal nog in het
begin. Maar het loopt. Iedereen brengt
zaadjes mee. Voorlopig is er alleen nog
geplant en zijn er nog weinig groentes
verschenen, maar de wil is er en het
enthousiasme is groot. Het is beslist een
leerproces voor iedereen. Een goed
aanknopingspunt ook om mensen bewust
te maken om gezonder te eten en zo aan
gezondheid te werken.
Eliana heeft een groep met wel tien
vrouwen uit de wijk gevormd die groentes

gaan verbouwen. Iedere ochtend komt
een tweetal de groentetuin verzorgen.

De politiek
Ik wil jullie niet vermoeien met een relaas
van alle absurditeiten die de regering
Bolsonaro dagelijks presenteert. Af en toe
zal er wel wat doordringen in de
Nederlandse pers.
Zoals bijvoorbeeld van de minister voor
mensenrechten en vrouwenzaken die
beweert dat men in Nederland baby’s
masturbeert om hen te leren met sex te
spelen. Nederland is overigens voor de
christelijke fundamentalisten alhier een
toonbeeld van Sodom en Gomorra, van
sex en drugs en ongeloof.
Of van de gouverneur van Rio de Janeiro
die in een helikopter stapt met een stel
soldaten om vervolgens vanuit de lucht
het vuur te openen op verdachte
favelabewoners.
Het geweld neemt toe. Bolsonaro wil
wapenbezit vrijgeven. Ieder moet zijn
eigen veiligheid kunnen verzekeren. Men
wil een wet invoeren die de politie
toestaat te schieten wanneer deze onder
“sterke emotie” staat. Afgelopen jaar zijn
er 65.000 mensen vermoord in Brazilië,
waarvan 5000 door de politie.
Arbeidsrechten zijn afgeschaft met de
belofte dat daardoor nieuwe banen
gecreëerd zouden worden.

Onze regering Bolsonaro heeft in dit
halve jaar al meer dan 160
landbouwvergiffen toegestaan, waarvan
meer dan 20 verboden zijn in de
Europese Unie.

Bolsonaro: “u kunt kiezen: meer sociale
rechten en minder werk of minder sociale
rechten en meer werk”. Welnu, de
werkeloosheid neemt toe en het bruto
intern product krimpt.
Nu wil men het pensioensysteem
afschaffen. Ieder moet voor zichzelf
zorgen en bij banken een privépensioenfonds financieren. De banken
zullen er wel bij varen. Het land niet. En
zeker niet de miljoenen arme mensen die
geen dubbeltje opzij kunnen leggen.
Het verzet neemt toe. De ontevredenheid
ook bij de Bolsonaro-stemmers. Vrijdag
aanstaande, 14 juni is er een algemene
staking tegen de vernietiging van het
openbare pensioenstelsel. Ook zijn er
massale protesten geweest tegen de

korting van 30% op openbaar onderwijs,
van kleuterschool tot en met
wetenschappelijk onderzoek. De
studenten en wij ook gaan de straat op.

GIFTEN
Ook nu kunnen wij weer mooie giften ten
bate van onze projecten vermelden:
-

Opnieuw werden wij bij gelegenheid
van Kerstmis verrast door een donatie
van € 250,- door HR Contracting in
Venray. Hartelijk dank!

-

Eveneens rond de Kersttijd ontvingen
wij weer een donatie van € 200,- van
Hoenen Steel Services uit Elsloo. Veel
dank hiervoor!

-

Vanwege de viering van een 50-jarig
huwelijk werd een anonieme gift naar
Amigos do Brasil overgemaakt van
€ 100,-. Dank voor dit fijne initiatief.

-

De Stichting Steunfonds Rinévé uit
Hulsberg schonk ten bate van onze
mooie projecten het prachtige bedrag
van € 2.000,-. Hartelijk dank!

-

Eind november stonden onze trouwe
vrijwilligers Elly en John met een
standje op de kerstmarkt in de Laathof
in Mesch-Eijsden. Het mooie bedrag
van € 428,- mocht weer op onze
rekening worden bijgeschreven. Dank
jullie wel!

-

Wij hebben gemerkt dat mensen onze
jaarlijkse kerstverkoop hebben gemist.
We zijn dan ook erg blij met de lieve
envelopjes die we toch van vele
trouwe bezoekers mochten
ontvangen. Veel dank voor de diverse
mooie giften.

Eliana voor het spandoek “Vrijheid voor Lula”

Onze twijfel is, als Bolsonaro onderuit
gehaald wordt, wie neemt dan de
regering over? De vice-president
generaal Mourão? Bijna de helft van de
regering is momenteel in handen van
militairen. Zelfs tijdens de militaire
dictatuur hebben we nog nooit zoveel
generaals als minister gehad! We zouden
dan nu opnieuw een militaire dictatuur
krijgen die uiteindelijk via verkiezingen
aan de macht is gekomen. Brazilië is
sinds de staatsgreep van 2016 het spoor
bijster!

Tot slot, wij komen eraan. In de maand
juli zullen wij in Nederland zijn,
voornamelijk natuurlijk in Valkenburg bij
moeders thuis.
Op de laatste zondag van juli zullen we
een feestelijke viering van de Amigos do
Brasil hebben in de oude kerk in
Valkenburg. Ik hoop tot ziens, alle goeds
en jullie veel dank voor alles wat jullie in
Nederland doen om ons werk in Brazilië
gaande te houden.

Rover en Eliana


-

Het standje op de kerstmarkt van
Stichting Nonke Buusjke in Schinveld
op 9 december werd bemand door
enkele Amigos bestuursleden. Ook
hier werd een leuk bedrag van € 345,verdiend.

-

En natuurlijk ook heel veel dank aan
alle andere anonieme donateurs die
ons al veel jaren steunen!



EN VERDER..
-

kunt u de volledige Exploitatierekening
over het jaar 2018 inzien of
downloaden op onze website
www.amigosdobrasilvalkenburg.nl
onder “Verantwoording”.



-

-

.
Door een anonieme donateur werd
een mooie gift van € 1.000,- ten bate
van onze projecten op onze
bankrekening bijgeschreven. Hartelijk
dank!
Voorafgaand aan de u inmiddels
welbekende HeHaVo
carnavalssponsorwandeling van het
Stella Maris College in Meerssen
verzorgden wij als hoofdbegunstigde
een week lang gastlessen over onze
projecten. Op 11 juni jl. ontvingen wij
een prachtige cheque van maar liefst
€ 7.000,-! Fantastisch!
Leerlingen en leerkrachten van Help
een Handje met je Voetje, heel erg
bedankt voor jullie inzet en
betrokkenheid!

UITNODIGING
Geachte donateur, belangstellende,
Hiermee nodigen wij u graag uit tot het
bijwonen van de H. Mis op

zondag 28 juli 2019
om 11.00 uur

De dienst wordt gehouden in de kerk van
de R.K. Parochie van de
H.H. Nicolaas en Barbara
in Valkenburg aan de Geul.
In deze eucharistieviering zal de
zeereerwaarde heer Pastoor Jansen
voorgaan. De preek zal worden
uitgesproken door Rover van der Ploeg,
terwijl de dienst muzikaal wordt
opgeluisterd door het Caeciliakoor.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs
gesteld.
Bestuur Stichting Amigos do Brasil

